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Amendement 159
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie een grondstoffenkaart van de 
EU te publiceren;

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
wijst erop dat er beter moet worden 
samengewerkt tussen nationale 
geologische diensten en moedigt het 
gebruik aan van gezamenlijke normen en 
methoden waardoor uitwisseling en 
benutting van beschikbare geologische 
gegevens zouden worden vergemakkelijkt;
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie een digitale grondstoffenkaart 
van de EU te publiceren;

Or. en

Amendement 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
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en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie een grondstoffenkaart van de 
EU te publiceren;

en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie de oprichting te beoordelen 
van een Grondstoffeninstituut van de EU
met een geologische dienst die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt om 
een doorzichtig overzicht op te stellen van 
de grondstoffenreserves; steunt het werk 
van de Commissie gericht op het 
verbeteren van de geologische kennisbasis 
van de EU; verzoekt de Commissie een 
grondstoffenkaart van de EU te publiceren;

Or. en

Amendement 161
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie een grondstoffenkaart van de 
EU te publiceren;

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten de opstelling te bevorderen van 
een digitale grondstoffenkaart van de EU;
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Or. en

Amendement 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie een grondstoffenkaart van de 
EU te publiceren;

19. is verheugd over de samenwerking 
tussen nationale geologische onderzoeken 
en de publicatie van een jaarlijks Europees 
jaarboek over grondstoffen; onderstreept 
dat ook gegevens met betrekking tot 
secundaire grondstoffen en 'urban mining' 
hieronder moeten vallen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het nuttig is 
op het niveau van de EU een geologische 
dienst in het leven te roepen die het werk 
van nationale onderzoeken bijeenbrengt en 
met internationale partners samenwerkt; 
steunt het werk van de Commissie gericht 
op het verbeteren van de geologische 
kennisbasis van de EU; verzoekt de 
Commissie een grondstoffenkaart van de 
EU te publiceren om investeringen in 
grondstoffen en prospectie aan te trekken;

Or. en

Amendement 163
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie nieuwe 
strategieën op te stellen voor 
ongehinderde plaatselijke toegang tot 
grondstoffen in de EU; voorts dient de 
Commissie de vergunningenprocedures 
versoepelen om zekerheid te bieden 
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omtrent plaatselijke beschikbaarheid op 
lange termijn; zij moet de lidstaten 
daarom aanmoedigen een planningbeleid 
op het gebied van ruimtelijke ordening op 
te stellen waarvan lange-termijnramingen 
voor de regionale en plaatselijke vraag 
naar mineralen deel vormen; dit is van 
bijzondere betekenis voor industrieën die 
plaatselijk toegang moeten hebben tot 
grondstoffen; deze behoefte aan 
plaatselijke toegang tot grondstoffen moet 
eveneens doorklinken in het nationale 
grondstoffenbeleid dat gebaseerd moet 
zijn op een gedegen geologische kennis 
van de grondstoffen die in de lidstaten 
aanwezig zijn;

Or. en

Amendement 164
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat het nationale 
delfstoffenbeleid dat op initiatief van de 
Commissie is bepaald om een rendabele 
grondstoffenwinning te waarborgen, de 
intra-Europese handel niet mag 
belemmeren; wijst er voorts op dat de 
vraag uit buurlanden van de EU bij de 
vaststelling van het beleid inzake 
ruimtelijke ordening voor grondstoffen 
niet buiten de lange-termijnramingen van 
de regionale en plaatselijke vraag mogen 
worden gehouden;

Or. de

Amendement 165
Angelika Niebler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst op de betekenis van 
binnenlandse grondstoffen als grondslag 
voor de grondstoffenaanvoer van de 
Europese industrie; verzoekt de lidstaten 
vindplaatsen van grondstoffen van 
regionale en supraregionale betekenis 
langdurig veilig te stellen; verzoekt de 
Commissie voorts de kadervoorwaarden 
voor de binnenlandse winning van 
grondstoffen te verbeteren;

Or. de

Amendement 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. spreekt zijn waardering uit voor
het feit dat andere grondstoffen zoals hout 
en natuurrubber vallen onder het 
toepassingsgebied van het RMI; verzoekt 
de Commissie in het kader van de 
tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling 
van het RMI eveneens volledig rekening 
te houden met andere materialen dan 
mineralen en metalen;

Or. en

Amendement 167
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. stelt vast dat het belangrijk is een 
grondstoffenstrategie op te stellen in het 
ruimere verband van klimaatverandering, 
en tegelijkertijd het algemene doelmatige 
gebruik van grondstoffen en hergebruik 
op te voeren; wijst erop dat we door het 
gebruik van primaire grondstoffen in de 
EU terug te dringen onze relatieve 
afhankelijkheid van invoer kunnen 
verminderen;

Or. en

Amendement 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat winningsactiviteiten 
moeten worden uitgevoerd met 
inachtneming van de strengste normen 
voor veiligheid op de werkplek en 
milieubescherming, zodat ongevallen 
worden voorkomen en de getroffen 
gebieden worden hersteld;

Or. es

Amendement 169
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. dringt erop aan dat de 
Grondstoffenstrategie spoort met ander 



AM\864926NL.doc 9/71 PE462.883v01-00

NL

belangrijke Europees beleid, met name op 
het gebied van industrie, onderzoek, 
milieu, vervoer en Europa 2020;

Or. en

Amendement 170
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren, rekening 
houdend met het subsidiariteitsbeginsel,
een goede basis vormen voor niet-energie-
extractie; wijst erop dat codes met 
praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
wijst erop dat alle binnenlandse mijnbouw 
duurzaam moet zijn; verzoekt de 
Commissie lidstaten te steunen bij het 
bevorderen van nationaal 
delfstoffenbeleid en de stroomlijning van 
de vergunningenprocedures met het oog 
op het opzetten van een eenloketsysteem; 
stelt vast dat toeleverende 
dienstverlenende ondernemingen in dit 
verband eveneens een belangrijke rol 
spelen; wijst op het belang voor de 
duurzame mijnbouw in Europa van 
industriële clusters waarin geologische 
diensten, toeleverende dienstverlenende 
bedrijven, producenten van apparatuur, 
mijnbouw- en raffinageondernemingen 
alsook de vervoersindustrie zijn 
samengebracht; verzoekt de Commissie de 
nodige aandacht te besteden aan de 
gevolgen die de binnenlandse mijnbouw 
heeft voor het vervoersbeleid in het kader 
van de TEN-T; verzoekt de Commissie 
ecologisch kwetsbare gebieden die 
eventueel grondstoffen bevatten, zoals de 
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Noordpool, de Barentszzee en Groenland, 
te beschermen;

Or. en

Amendement 171
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren een nuttige 
toelichting vormen voor 
ontginningsactiviteiten in Natura 2000-
gebieden; verzoekt de Commissie 
regelmatig na te gaan of er in de lidstaten 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
verenigbaarheid van grondstoffenwinning 
en natuurbescherming; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie erop toe te zien dat 
in ecologisch gevoelige gebieden waarin 
mogelijk grondstoffen voorkomen, zoals 
de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, bij de winning van 
grondstoffen de hand wordt gehouden 
aan dienovereenkomstige 
duurzaamheidsnormen;

Or. de

Amendement 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren een goede 
basis vormen voor niet-energie-extractie; 
wijst erop dat codes met praktijken voor 
het bereiken van technische, sociale en 
milieutechnische excellentie belangrijke 
instrumenten zijn; wijst erop dat 
grondstoffen die zich in een bepaalde 
lidstaat bevinden voor de EU als geheel 
strategische en economische 
mogelijkheden bieden en verzoekt de 
Commissie dan ook ecologisch kwetsbare 
gebieden die eventueel grondstoffen 
bevatten, zoals de Noordpool, de 
Barentszzee en Groenland, te beschermen
en, indien mogelijk, bestaande 
partnerschapsovereenkomsten met 
dergelijke landen uit te breiden met 
financiële steun voor de mijnbouw en de 
mogelijkheid dat ondernemingen uit de 
EU als eersten toegang hebben tot de 
gedolven grondstoffen;

Or. en

Amendement 173
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale, mededingingings- en 
milieutechnische excellentie belangrijke 
instrumenten zijn; wijst erop dat 
grondstoffen die zich in een bepaalde 
lidstaat bevinden voor de EU als geheel 
strategische en economische 
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mogelijkheden bieden en verzoekt de 
Commissie dan ook ecologisch kwetsbare 
gebieden die eventueel grondstoffen 
bevatten, te beschermen en, indien 
mogelijk, bestaande 
partnerschapsovereenkomsten met 
dergelijke landen uit te breiden met 
financiële steun voor de mijnbouw en de 
mogelijkheid dat ondernemingen uit de 
EU als eersten toegang hebben tot de 
gedolven grondstoffen;

Or. en

Amendement 174
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren een goede 
basis vormen voor niet-energie-extractie; 
eist tegelijkertijd dat de toegang tot 
binnenlandse vindplaatsen van delfstoffen 
niet mag worden uitgesloten door 
herziening van de planning, om 
leveringsknelpunten te voorkomen en om 
het gevaar dat de EU op het gebied van 
grondstoffen afhankelijk wordt van invoer 
te beperken; wijst erop dat codes met 
praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

Or. de
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Amendement 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de door de 
Commissie gepubliceerde richtsnoeren
een goede basis vormen waarop 
extractiewerkzaamheden in Natura 2000-
gebieden plaats dienen te vinden; wijst 
erop dat codes met praktijken voor het 
bereiken van technische, sociale en 
milieutechnische excellentie belangrijke 
instrumenten zijn; verzoekt de Commissie 
ecologisch kwetsbare gebieden met 
grondstoffen, zoals de Noordpool, de 
Barentszzee en Groenland, te beschermen;

Or. es

Amendement 176
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren een goede 
basis vormen voor niet-energie-extractie; 
wijst erop dat codes met praktijken voor 
het bereiken van technische, sociale en 
milieutechnische excellentie belangrijke 
instrumenten zijn; verzoekt de Commissie
de mogelijkheden te beoordelen van
ecologisch duurzame ontginning van 
kwetsbare gebieden die eventueel
grondstoffen bevatten, zoals de Noordpool, 
de Barentszzee en Groenland, en daarbij 
de nadruk te leggen op kritieke 
grondstoffen zoals zeldzame aardmetalen;
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Or. en

Amendement 177
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren een goede 
basis vormen voor niet-energie-extractie; 
wijst erop dat codes met praktijken voor 
het bereiken van technische, sociale en 
milieutechnische excellentie belangrijke 
instrumenten zijn; verzoekt de Commissie 
ecologisch kwetsbare gebieden die 
eventueel grondstoffen bevatten, zoals de 
Noordpool, de Barentszzee, de Zuidpool en 
Groenland, te beschermen;

Or. ro

Amendement 178
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 
2000-richtsnoeren een goede basis vormen 
voor niet-energie-extractie; wijst erop dat 
codes met praktijken voor het bereiken van 
technische, sociale en milieutechnische 
excellentie belangrijke instrumenten zijn; 
verzoekt de Commissie ecologisch 
kwetsbare gebieden met grondstoffen, 
zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

20. bevestigt nogmaals dat de 
NATURA 2000-richtsnoeren een goede 
basis vormen voor niet-energie-extractie; 
wijst erop dat codes met praktijken voor 
het bereiken van technische, sociale en 
milieutechnische excellentie belangrijke 
instrumenten zijn; verzoekt de Commissie 
ecologisch kwetsbare gebieden die 
eventueel grondstoffen bevatten, zoals de 
Noordpool, de Barentszzee en Groenland, 
naar evenredigheid te beschermen;
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Or. en

Amendement 179
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst de Commissie erop dat 
verstandig beheer van de grondstof hout 
op het hele grondgebied van de Unie 
noodzakelijk is en niet alleen in de 
Natura 2000-gebieden, daar hout in de 
toekomst zeker aanwezig zal zijn mits het 
beheer ervan verstandig gebeurt; verzoekt 
de Commissie met de bedrijfstak hout te 
bekijken welke mogelijkheden worden 
geboden door de instelling van concrete
maatregelen voor de duurzame exploitatie 
van bosbestanden, met name door middel 
van proefprojecten;

Or. fr

Amendement 180
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie zo veel 
energie als wettelijk mogelijk is te 
investeren in stopzetting van de uitvoer 
van herbruikbare materialen en afval dat 
nuttige grondstoffen bevat, en aldus de 
doelmatigheid van het energiegebruik van 
Europa en de koolstofvoetafdruk te 
verbeteren; verzoekt de Commissie ter 
verwezenlijking van dit doel te overwegen 
de toepassing van het concept 
producentenverantwoordelijkheid voort te 
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zetten;

Or. en

Amendement 181
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. eist dat met het oog op duurzame 
waarborging van de toegang tot 
vindplaatsen van minerale grondstoffen 
in eventuele nieuwe of bewerkte 
bestaande richtlijnen en verordeningen 
milieutechnische, sociale en economische 
belangen op basis van gelijkheid worden 
behandeld;

Or. de

Amendement 182
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie 
maatregelen te formuleren om de uitvoer 
van herbruikbaar afval en materialen die 
nuttige grondstoffen bevatten te 
beëindigen om de doelmatigheid van het 
grondstoffengebruik van Europa te 
verbeteren en de afhankelijkheid van 
invoer te beperken; wijst erop dat het 
belangrijk is producenten en 
consumenten bij dit toekomstbeeld te 
betrekken;

Or. en
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Amendement 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op de behoefte aan 
doorzichtiger en voorspelbaarder 
kadervoorwaarden met betrekking tot 
regelgevende toestemmingsprocedures 
voor de opening van nieuwe mijnen voor 
de winning van metalen en mineralen, 
terwijl tegelijkertijd niet wordt getornd 
aan milieunormen;

Or. en

Amendement 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat de EU over haar 
toegang tot zeldzame aardmetalen in 
Groenland onderhandelingen moet 
aanknopen met de autonome regering van 
dat land;

Or. en

Amendement 185
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. stelt vast dat de landen van Noord-
Europa en de regio rond de Barentszzee 
beschikken over aanzienlijke 
ertsvoorraden, mineralen en bossen, 
opgeleide werknemers en 
onderzoekcentra, geavanceerde 
technologie en een gunstig 
regelgevingsklimaat; is van mening dat de 
regio Noord-Europa in aanzienlijke mate 
kan bijdragen tot de levering van 
grondstoffen waaraan andere Europese 
bedrijven behoefte hebben, en aldus de 
Europese afhankelijkheid van invoer kan 
beperken; is van mening dat er in de 
huidige gedachtewisseling over 
grondstoffen duidelijk behoefte bestaat 
aan opvoering van het besef van de 
mogelijkheden van Noord-Europa;

Or. en

Amendement 186
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. wijst erop dat het belangrijk is het 
gebruik van een combinatie van 
economische en juridische instrumenten 
aan te moedigen die vergelijkbaar zijn met 
de instrumenten die worden gebruikt in de 
lidstaten die de beste prestaties leveren, 
o.m. een verbod op stortplaatsen en 
uitbreiding van de 
producentenverantwoordelijkheid om te 
voorkomen dat grondstoffen nutteloos 
worden verspild door (illegale) uitvoer, 
stort en verbranding;

Or. en
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Amendement 187
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. Om het mededingingsvermogen 
van de Europese industrie te waarborgen 
moeten grondstoffen de consumenten 
bereiken via een duurzaam en goed 
werkend vervoersstelsel dat gebieden in de 
Unie met veel grondstoffen verbindt met 
onze industriecentra; verzoekt de 
Commissie dan ook erop toe te zien dat de 
herziene richtsnoeren inzake de trans-
Europese vervoersnetwerken (TEN-T) 
voldoen aan de behoeften van de industrie 
door te zorgen voor soepele toegang tot 
grondstoffen;

Or. en

Amendement 188
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. is van mening dat het 
belangrijk is regionale of nationale 
grondstoffenclusters aan te moedigen, in 
het kader waarvan de binnenlandse 
grondstoffensector kan opbloeien, met 
behulp van krachtige 
samenwerkingsverbanden tussen 
regering, universiteiten, industrieën en 
sociale partners; wijst erop dat 
grondstoffenclusters en investeringen in 
O&O wezenlijk zijn voor de economische 
groei en maatschappelijke ontwikkeling in 
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grondstoffenrijke gebieden;

Or. en

Amendement 189
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van O&O in 
duurzame mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;

21. wijst op het belang van de 
ontwikkeling van innovatie en onderzoek 
om nieuwe problemen aan te pakken; 
neemt kennis van de bijdrage die O&O in 
de duurzame mijnbouw levert tot 
doelmatige milieubeheer en om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;
dringt aan op toepassing van bestaande
en de ontwikkeling van nieuwe technieken 
om de arbeidsomstandigheden van 
mijnwerkers te verbeteren;

Or. en

Amendement 190
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van O&O in 
duurzame mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;

21. stelt vast dat het verplichte 
"natuurherstel" door bedrijven na 
winning van grondstoffen de biologische 
verscheidenheid in winningsgebieden 
veelal verbetert in vergelijking met de 
toestand vóór de winning; neemt kennis 
van het belang van O&O in duurzame 
mijnbouw om de milieuvoetafdruk en 
eventuele negatieve sociale en 
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milieueffecten verder tot een minimum te 
beperken;

Or. en

Amendement 191
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van O&O in 
duurzame mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;

21. wijst op het belang van O&O in 
duurzame mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken; stelt 
vast dat de methoden van preventie, 
hergebruik en recycling met name voor de 
14 kritieke grondstoffen moeten worden 
verbeterd om de mijnbouw te beperken;

Or. en

Amendement 192
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van O&O in 
duurzame mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;

21. wijst op het belang van O&O in de 
ontwikkeling van duurzame methoden 
voor mijnbouw, raffinage en 
ertsproductie, om de milieuvoetafdruk en 
negatieve sociale effecten tot een minimum 
te beperken;

Or. en
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Amendement 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van O&O in 
duurzame mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;

21. wijst op het belang van O&O in 
innovatieve technieken voor duurzame en 
doelmatige mijnbouw om de 
milieuvoetafdruk en negatieve sociale 
effecten tot een minimum te beperken;

Or. en

Amendement 194
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. moedigt de Commissie aan 
maatregelen te nemen die aanzetten tot 
overweging van heropening van bepaalde 
mijnen, in het kader van een duurzame 
mijnbouw, om een bijdrage te leveren tot 
demping van het gevaar dat de Europese 
industrie te kampen krijgt met een tekort 
aan grondstoffen;

Or. fr

Amendement 195
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst op het belang van het gebruik 
van eigen middelen voor het 
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mededingingsvermogen en de innovatie 
van de Europese industrie; wijst op de rol 
die nieuwe mijnbouwtechnieken spelen in 
de duurzame mijnbouw;

Or. en

Amendement 196
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt vast dat het belangrijk is een 
ruimtelijke-ordeningsbeleid voor 
mineralen te formuleren, dat een 
geologische-kennisgrondslag omvat;

Or. en

Amendement 197
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren; verzoekt de 
Commissie in samenwerking met sociale 
partners, lidstaten en de industrie uiterlijk 
in 2012 de behoefte aan en de 
beschikbaarheid van vakpersoneel te 
bepalen in de sector onderzoek en 
ontwikkeling, winning, raffinage, 
verwerking en hergebruik van kritieke 
grondstoffen en haar bevindingen te delen 
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met het Europees Parlement; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten in dit verband 
in samenwerking met industrie en 
universiteiten het onderwijs over kritieke 
grondstoffen te steunen door speciale 
universiteitsprogramma’s en -cursussen 
in te stellen en studenten, afgestudeerden, 
promovendi en docentschappen op dit 
gebied door middel van beurzen te 
steunen; steunt in dit verband 
Erasmusprogramma’s op dit gebied zoals 
het mineralen- en milieuprogramma van 
Erasmus Mundus;

Or. en

Amendement 198
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk de uitwisseling van 
studenten via de Europese 
stimuleringsprogramma’s duurzaam te 
blijven steunen en bovendien een 
inhoudelijke dialoog met de sociale 
partners te voeren;

Or. de

Amendement 199
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk de uitwisseling van 
studenten via de Europese 
stimuleringsprogramma’s te blijven 
steunen en een inhoudelijke dialoog met 
de sociale partners te voeren;

Or. de

Amendement 200
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten meer steun te
verlenen aan het mineralen- en 
milieuprogramma van Erasmus Mundus;
en verzoekt de Commissie in dit verband 
nauw overleg te voeren met de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 201
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 22. onderstreept het belang van 



PE462.883v01-00 26/71 AM\864926NL.doc

NL

vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband nauw overleg te 
voeren met de sociale partners om ervoor 
te zorgen dat de Europese industrie in de 
toekomst kan beschikken over voldoende 
hoog opgeleid personeel;

Or. en

Amendement 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs, mijnwerkers en 
ander personeel; verzoekt de Commissie 
in dit verband nauw overleg te voeren met 
de sociale partners;

Or. en

Amendement 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband nauw overleg te 
voeren met universiteiten, onderzoekers 
en de sociale partners;

Or. en
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Amendement 204
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband nauw overleg te 
voeren met de sociale partners, 
universiteiten en vertegenwoordigers van 
de industrie;

Or. en

Amendement 205
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
Commissie in dit verband een 
daadwerkelijk inhoudelijke dialoog met de 
sociale partners te voeren;

22. onderstreept het belang van 
vaardigheden en training, en van de rol van 
geologen en ingenieurs; verzoekt de 
lidstaten in kwestie in dit verband nauw 
overleg te voeren met de sociale partners;

Or. en

Amendement 206
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie toe te zien 
op zo strikt mogelijke naleving van de 
huidige EU-wetgeving; veiligheid en 
normen voor goudmijnen op te nemen in 
de maatregelen in het kader van het 
kerninitiatief "Innovatie-Unie"; een 
specifiek arbeidsonderwerp op te nemen 
voor het Internationaal Forum voor 
duurzaam grondstoffenbeheer (UNEP) 
inzake goudmijnen o.m. aspecten van 
veiligheid, innovatie, beheer van 
chemische stoffen, illegale mijnbouw en 
ambachtelijke mijnbouw, om een 
duurzame oplossing voor de lange termijn 
te vinden die waarborgt dat goud op 
duurzame wijze wordt geproduceerd of 
voor gebruik in de EU ingevoerd; en 
herziening te overwegen van de 
richtsnoeren voor kleinschalige en 
ambachtelijke mijnbouw (Berlijn II);

Or. en

Amendement 207
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie in het kader 
van een samenhangend EU-beleid bij 
toekomstige wetgevingsprojecten rekening 
te houden met de duurzame aanvoer van 
grondstoffen uit Europese bronnen, en in 
het kader van de beoordeling van de 
gevolgen van wetgeving rekening te 
houden met de criteria koppeling van de 
grondstoffenwinning aan een bepaalde 
locatie, aspecten van gegarandeerde 
aanvoer en toegang tot grondstoffen;
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Or. de

Amendement 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat de opslag van 
grondstoffen, zoals door de Commissie 
wordt voorgesteld, niet het juiste 
instrument is voor waarborging van de 
levering van grondstoffen; wijst erop dat 
de rol van de EU in eventuele 
opslagprogramma’s beperkt moet blijven 
tot bepaling van het wettelijk kader en 
toezicht op de regelgeving;

Or. en

Amendement 209
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst op de betekenis die de 
Barentszzee als producent van 
grondstoffen en leverancier van 
wezenlijke grondstoffen zoals mineralen, 
metalen en bosbouwproducten heeft voor 
de Europese en internationale markt;

Or. en

Amendement 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. verzoekt de Commissie de 
terugwinning van grondstoffen op te 
voeren via ambitieuze recyclingregels, 
correcte en snelle uitvoering van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, en 
doelstellingen voor de recycleerbaarheid 
van producten alsmede de bevordering 
van recycling en hergebruik in alle 
EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 211
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. verzoekt de Commissie een 
omvattende benadering van de 
verbetering van de vervoersinfrastructuur 
op te nemen in haar streven Europese 
grondstoffen naar producenten te 
brengen;

Or. en

Amendement 212
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
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ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld; verzoekt de Commissie 
uitvoer- en/of invoerbeperkingen voor 
primaire of secundaire materialen te 
verwerpen in haar bi- en multilaterale 
handelsbesprekingen; verzoekt de 
Commissie al het mogelijke te doen om de 
liberalisering van de handel op ieder 
niveau te bevorderen o.m. via bi- en 
multilaterale overeenkomsten en, zo 
nodig, in het kader van de WTO 
aanvullende juridische stappen te zetten 
om dichter in de buurt te komen van vrije 
grondstoffenmarkten zonder 
overheidsbemoeienis;

Or. en

Amendement 213
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld; verzoekt de Commissie 
exportbeperkingen en andere maatregelen 
die de markt ontwrichten met betrekking 
tot grondstoffen die voor de industrie van 
betekenis zijn aan te pakken via een 
grondstoffendiplomatie die verschillende 
vormen van beleid omvat op het gebied 
van handel, ontwikkeling en buitenlandse 
zaken (bilateraal overleg);

Or. en
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Amendement 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen op de grondslag van 
versteviging van democratische 
beginselen, doorzichtigheid, 
wederkerigheid, duurzame ontwikkeling 
en welvaartsverdeling; is van oordeel dat 
op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

Or. es

Amendement 215
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld; verzoekt de Commissie 
uitvoer- en/of invoerbeperkingen voor 
primaire of secundaire materialen te 
verwerpen in haar bi- en multilaterale 
handelsbesprekingen;

Or. en
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Amendement 216
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een actieve grondstoffendiplomatie 
te ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld; verzoekt de Commissie 
Europese belanghebbenden bij zeldzame 
aardelementen te betrekken bij het 
bepalen van dit soort maatregelen;

Or. en

Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op zeer korte termijn concrete 
prioritaire maatregelen en een omvattende 
internationale strategie voor duurzame 
binnenlandse levering en Europese 
toegevoegde waarde voor zeldzame 
aardmetalen moeten worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 218
Bendt Bendtsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten 
worden ontwikkeld;

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; wijst erop dat 
prioritaire maatregelen ten behoeve van 
zeldzame aardelementen op zeer korte 
termijn de belangrijkste 
beleidsmaatregelen vormen;

Or. en

Amendement 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over het voornemen van de 
EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op korte termijn prioritaire maatregelen 
voor zeldzame aardmetalen moeten worden 
ontwikkeld;

23. neemt kennis van het voornemen van 
de EU om een grondstoffendiplomatie te 
ontwikkelen, in het bijzonder ten aanzien 
van kritieke grondstoffen; is van oordeel 
dat op zeer korte termijn prioritaire 
maatregelen voor zeldzame aardmetalen 
moeten worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 220
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat de behoefte aan hout 
momenteel groter is dan de hoeveelheid 
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beschikbaar hout en dat de tendens in de 
Europese Unie stijgend is; ter beperking 
van de ontbossing en de verdwijning van 
niet verwerkt hout (stammen), en dus om 
de duurzaamheid van de houtindustrie en 
de bescherming van het milieu te 
waarborgen moet dus een duurzame 
beheersstrategie voor bosbouwproducten 
worden opgesteld, niet alleen voor binnen 
de grenzen van de Europese Unie, maar 
ook daarbuiten. Verzoekt de Commissie 
de dialoog met derde landen die 
beschikken over aanzienlijke 
houtvoorraden, in de eerste plaats landen 
die met de Unie geassocieerd zijn, voort te 
zetten en op te voeren;

Or. fr

Amendement 221
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is verontrust over het toenemende 
aantal handelsbeperkingen en 
mededingingsvervalsingen in het 
handelsverkeer met grondstoffen uit derde 
landen; spreekt zijn waardering uit voor
de inspanningen van de Commissie deze 
ontwikkeling op bi- en multilateraal 
niveau te bestrijden; moedigt de 
Commissie aan haar strategie tot 
bestrijding van exportheffingen en 
mededingingsvervalsingen voort te zetten 
en met name een verbod op 
exportheffingen op te nemen in alle 
volgende bilaterale 
handelsovereenkomsten;

Or. de
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Amendement 222
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie gebruik te 
maken van al haar internationale 
netwerken met inbegrip van de 
diplomatieke dienst om de betrekkingen 
met landen en regio’s die grondstoffen en 
kritieke grondstoffen leveren te 
verbeteren, en aldus de internationale 
handel in grondstoffen en met name 
kritieke grondstoffen te vergemakkelijken; 
wijst erop dat via krachtige steun voor de 
economische, maatschappelijke en 
milieutechnische ontwikkeling van 
grondstoffenrijke landen zou kunnen 
worden bijgedragen tot het opzetten van 
stevige en democratische instellingen, 
waardoor er betere kansen ontstaan om 
de handel in en de levering van 
grondstoffen uit te breiden en veilig te 
stellen;

Or. en

Amendement 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. in het kader van het Europese 
grondstoffenbeleid moet (zoals verankerd 
in art. 208 VWEU) ten volle rekening 
worden gehouden met de duurzame 
economische groei in de 
ontwikkelingslanden en hun specifieke 
sociale normen, en er dient te worden 
gezorgd voor samenhang tussen 
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ontwikkelingsbeleid en RMI; is dan ook 
van mening dat de EU 
ontwikkelingslanden eveneens moet 
helpen bij het diversifiëren van hun 
economieën, vermindering van hun 
afhankelijkheid van de uitvoer van 
grondstoffen en vergroting van de waarde 
van hun producten door binnenlandse 
productie en verwerking;

Or. en

Amendement 224
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. gezien de ongelijke geografische 
spreiding van grondstoffen in de wereld 
staat het grondstoffenbeleid open voor 
monopolisering, waaruit onterechte 
economische en politieke eisen kunnen 
voortkomen voor de verkoop van 
strategische grondstoffen en materialen; 
op het grondgebied van de lidstaten van 
de EU moeten grondstoffenreserves dus 
naar behoren worden beschermd, en 
tegelijkertijd moeten zij overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel doelmatig 
worden ingezet;

Or. pl

Amendement 225
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie te 
beoordelen of het nodig is een 
opslagmechanisme op te zetten voor 
kritieke grondstoffen met name zeldzame 
aardelementen, waardoor Europese 
bedrijven gegarandeerd toegang zouden 
hebben tot strategische materialen die 
worden gebruikt in de groene, 
technologisch geavanceerde, defensie- en 
gezondheidsindustrie en waardoor zij 
beschermd zouden zijn tegen 
monopolistische druk en prijsstijgingen;

Or. en

Amendement 226
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. roept de Commissie op een 
consequent handelsbeleid te voeren wat 
grondstoffen betreft, gericht op de 
uitbanning van oneerlijke 
handelspraktijken, zoals 
exportbeperkingen, uitvoerheffingen en 
zogenoemde dubbeleprijsstelling op 
multilateraal en bilateraal niveau;

Or. en

Amendement 227
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. spoort de Commissie aan bij 
alle in de toekomst te sluiten bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten voet bij stuk te 
blijven houden als het gaat om de 
uitbanning van exportbeperkingen, 
uitvoerheffingen en zogeheten 
dubbeleprijsstelling met betrekking tot 
grondstoffen;

Or. en

Amendement 228
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quinquies. herinnert de Commissie 
eraan dat een gemeenschappelijk beleid 
inzake grondstoffenvoorziening 
ondersteund moet worden door andere 
beleidsterreinen, zoals handelsbeleid, 
milieu, ontwikkeling, onderzoek en 
buitenlandse zaken;

Or. en

Amendement 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt het de verantwoordelijkheid 
van ondernemingen voor hun grondstoffen 
te zorgen; verzoekt de Commissie 
desalniettemin te onderzoeken op welke 

24. acht het de verantwoordelijkheid van 
ondernemingen voor hun grondstoffen te 
zorgen; erkent de problemen in verband 
met de levering van grondstoffen aan het 
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wijze concepten als een Europese 
grondstoffenholding op niet-financiële 
wijze zou kunnen worden gesteund;

MKB; verzoekt de Commissie dan ook te 
onderzoeken op welke wijze concepten als 
een Europese grondstoffenholding op niet-
financiële wijze zouden kunnen worden 
gesteund;

Or. en

Amendement 230
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt het de verantwoordelijkheid 
van ondernemingen voor hun grondstoffen 
te zorgen; verzoekt de Commissie 
desalniettemin te onderzoeken op welke 
wijze concepten als een Europese 
grondstoffenholding op niet-financiële 
wijze zou kunnen worden gesteund;

24. beschouwt het de verantwoordelijkheid 
van ondernemingen voor hun grondstoffen 
te zorgen; verzoekt de Commissie 
desalniettemin te onderzoeken op welke 
wijze concepten als een Europese 
grondstoffenholding op niet-financiële 
wijze zouden kunnen worden gesteund;
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
Japanse JOGMEC nauwgezet te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 231
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. zet aan tot oprichting van comités 
voor strategische metalen in de lidstaten, 
die zouden worden verzocht in het kader 
van een Europese grondstoffenstrategie 
samen te werken; in het kader van deze 
strategie zou gebruik worden gemaakt van 
de elkaar onderling versterkende effecten 
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van het economisch, mijnbouw-, 
industrie- en internationaal beleid en zij 
zou gericht zijn op het veilig stellen van de 
aanvoer van strategische stoffen;

Or. fr

Amendement 232
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst erop dat waarborging van de 
aanvoer van voldoende grondstoffen een 
kerntaak is voor het Europees 
handelsbeleid en voor het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid aldus wordt zij 
opgenomen op de agenda van de 
Europese dienst voor extern optreden en 
de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 233
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst erop dat het handelsbeleid 
van de EU inzake grondstoffen gebaseerd 
moet zijn op vrijhandel en ervoor moet 
zorgen dat ontwikkelingslanden hun 
voordeel kunnen doen met de 
internationale handel in grondstoffen;
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Or. en

Amendement 234
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie de resultaten 
van de WTO-zaak tegen China te 
evalueren en in de toekomst waar van 
toepassing van WTO-mechanismen 
gebruik te maken;

25. verzoekt de Commissie de resultaten 
van de WTO-zaak tegen China te 
evalueren en in de toekomst waar van 
toepassing van WTO-mechanismen 
gebruik te maken; verzoekt de Commissie, 
bij voorkeur in het kader van de WTO, te 
blijven streven naar een overeenkomst 
over een verbod op uitvoerheffingen op 
grondstoffen op multinationaal niveau;

Or. en

Amendement 235
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie de resultaten 
van de WTO-zaak tegen China te 
evalueren en in de toekomst waar van 
toepassing van WTO-mechanismen 
gebruik te maken;

25. verzoekt de Commissie de resultaten 
van de WTO-zaak tegen China te 
evalueren en in de toekomst waar van 
toepassing in nauwe samenwerking met 
haar internationale partners actiever te 
streven naar gebruik van 
WTO-mechanismen;

Or. en

Amendement 236
Daniel Caspary
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt erop aan dat aan landen die 
de handel in grondstoffen uit economisch-
politieke overwegingen belemmeren via 
onterechte, concurrentieverstorende of 
andere maatregelen geen versoepelde 
toegang tot de interne markt van de EU 
wordt toegekend op de grondslag van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP), 
en verzoekt de Commissie in dit verband 
het stelsel van algemene preferenties 
dusdanig te hervormen dat het mogelijk 
wordt de toepassing bij onterechte 
belemmering van de handel in 
grondstoffen tijdelijk ten dele of volledig 
op te schorten;

Or. de

Amendement 237
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie haar 
politieke invloed te gebruiken om de 
multilaterale voorschriften inzake 
uitvoerbeperkingen te hervormen; 
verzoekt de Commissie steun te verlenen 
aan een hervormingsagenda die duidelijk 
de buitengewone omstandigheden moet 
omschrijven waarin landen die lid zijn 
van de WTO het recht hebben 
uitvoerbeperkingen in te stellen, met 
bijzondere aandacht voor mechanismen 
die deze procedure op gang brengen, duur 
en omvang van deze maatregelen; 
moedigt de logische aansluiting aan 
tussen de Commissie-initiatieven op dit 
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gebied en de andere beleidsprioriteiten 
van de EU die de economische 
ontwikkeling en de milieuduurzaamheid 
in ontwikkelingslanden met lage 
inkomsten bevorderen – of omgekeerd, 
hetgeen inhoudt dat het andere EU-beleid 
moet aansluiten op haar 
grondstoffenbeleid;

Or. en

Amendement 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie het verbod 
op verstorende methoden in verband met 
grondstoffen (dubbele prijsstelling, 
uitvoerbeperkingen) op te nemen in 
regionale, bi- en multilaterale 
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. verzoekt de Commissie de 
preferentiële toegang tot de EU in het 
kader van het nieuwe systeem van 
algemene preferenties opnieuw te 
overwegen als zich in verband met de 
toegang tot grondstoffen verstoorde 
praktijken voordoen;
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Or. en

Amendement 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst op het belang van de betrekkingen 
tussen de EU en Afrika, en van het akkoord 
van Addis Abeba van juni 2010; hamert 
erop dat dit akkoord rekening houdt met 
wederzijdse belangen;

26. wijst op het belang van de betrekkingen 
tussen de EU en Afrika, en van het akkoord 
van Addis Abeba van juni 2010; hamert 
erop dat dit akkoord rekening houdt met 
wederzijdse belangen; bij de bevordering 
van duurzame mijnbouwpraktijken is het 
van belang optimale werkmethoden uit te 
wisselen over behoorlijk bestuur, 
doelmatiger grondstoffengebruik, 
hergebruik en recycling, beheer van 
schilfers en afvalgesteente, herstel van 
mijnbouwerfgoed, gezondheid en 
veiligheid, bescherming van werknemers 
en uitroeiing van kinderarbeid;

Or. en

Amendement 241
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. wijst op het belang van de betrekkingen 
tussen de EU en Afrika, en van het akkoord 
van Addis Abeba van juni 2010; hamert 
erop dat dit akkoord rekening houdt met 
wederzijdse belangen;

26. wijst op het belang van de betrekkingen 
tussen de EU en Afrika, en van het akkoord 
van Addis Abeba van juni 2010; hamert 
erop dat dit akkoord rekening houdt met 
wederzijdse belangen; wijst erop dat de 
Afrikaanse Unie in het Afrikaanse 
mijnbouwperspectief heeft verklaard dat 
Afrikaanse landen tot dusverre niet 
hebben kunnen profiteren van hun 
concurrentievoordeel op het gebied van 
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grondstoffen; daarom moeten er 
maatregelen worden overwogen om 
ervoor te zorgen dat de rijkdom uit 
grondstoffen ten goede komt aan de 
bevolking van grondstofrijke landen;

Or. en

Amendement 242
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie door 
grondstoffenrijke landen, met name 
totalitaire regimes, gesloten internationale 
overeenkomsten nauwgezet in het oog te 
houden, indien deze uitsluitende toegang 
tot grondstoffen behelzen en alle 
mogelijke diplomatieke middelen in te 
zetten om eerlijke toegang tot deze 
grondstoffen en de behoorlijke werking 
van internationale handelswetten te 
waarborgen; verzoekt de Commissie ook 
met andere grondstoffenrijke landen voor 
beide partijen gunstige akkoorden te 
sluiten; is van oordeel dat de EU 
zogenaamde 'infrastructuur-grondstoffen'-, 
'kennisgrondstoffen'- en 
'onderwijsgrondstoffen'-partnerschappen 
moet aanbieden; verzoekt de EU 
grondstoffenrijke ontwikkelingslanden te 
helpen bij het ontwikkelen van geologische 
kennis; stelt in dit verband voor binnen 
geologische faculteiten gemeenschappelijk 
te financieren leergangen te creëren;

Or. en
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Amendement 243
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie te 
zoeken naar alternatieven voor 
grondstoffen om ervoor te zorgen dat er 
geen afhankelijkheid optreedt van een 
beperkt aantal landen en in dit opzicht 
met grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

Or. en

Amendement 244
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; de 
vrijhandelsovereenkomsten van Europa 
zijn uiterst belangrijke instrumenten om 
ervoor te zorgen dat Europese industrieën 
rechtstreeks toegang hebben tot 
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ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

grondstoffen; is van oordeel dat de EU 
zogenaamde 'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

Or. en

Amendement 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide
partijen gunstige akkoorden te sluiten zoals 
een herziene partnerschapsovereenkomst 
met de autonome regering van 
Groenland; is van oordeel dat de EU 
zogenaamde 'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

Or. en

Amendement 246
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten zoals 
een herziene partnerschapsovereenkomst 
met de autonome regering van 
Groenland; is van oordeel dat de EU 
zogenaamde 'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden, waarbij 
Europese bedrijven betrokken zijn; 
verzoekt de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

Or. en

Amendement 247
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie met 
andere grondstoffenrijke landen bij 
voorbeeld in Noord-Amerika, Australië, 
Azië en het Mercosur-gebied voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden zoals India en 
Brazilië te helpen bij het ontwikkelen van 
geologische kennis; stelt in dit verband 
voor binnen geologische faculteiten 
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gemeenschappelijk te financieren 
leergangen te creëren;

Or. ro

Amendement 248
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen voor beide 
partijen gunstige akkoorden te sluiten; is 
van oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van geologische kennis; stelt 
in dit verband voor binnen geologische 
faculteiten gemeenschappelijk te 
financieren leergangen te creëren;

27. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen andere regio's en landen worden 
genoemd; verzoekt de Commissie ook met 
andere grondstoffenrijke landen in Azië en 
Latijns Amerika voor beide partijen 
gunstige akkoorden te bevorderen; is van 
oordeel dat de EU zogenaamde 
'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt 
de EU grondstoffenrijke 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
ontwikkelen van hun kennis op het gebied 
van geologie, mijnbouw en verwerking 
van delfstoffen; stelt in dit verband voor 
binnen geologische faculteiten 
gemeenschappelijk te financieren 
leergangen te creëren;

Or. en

Amendement 249
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 

28. wijst erop dat het beleid van een 
aantal opkomende landen, met name 
China, die over de hele wereld, met name 
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noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China 
proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

in Afrika, grondstoffen opkopen, de 
toegang van de Europese Unie tot 
grondstoffen op dat continent in gevaar 
kan brengen; maakt zich zorgen over het 
feit dat er geen strategie voor overleg en 
samenwerking met China is uitgestippeld; 
onderstreept de noodzaak van een handels-
en technologiedialoog met China; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken op welke 
wijze met China proefprojecten op het 
gebied van duurzame mijnbouw, 
vervanging of recycling van kritieke 
grondstoffen tot stand kunnen worden 
gebracht, waardoor eveneens een bijdrage 
wordt geleverd tot verbetering van de 
gegarandeerde aanvoer van grondstoffen 
naar Europa;

Or. en

Amendement 250
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 
noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China 
proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

28. maakt zich zorgen over het feit dat er 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 
noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China tot 
wederzijds voordeel proefprojecten op het 
gebied van duurzame mijnbouw en 
verwerking van delfstoffen, vervanging, 
doelmatig gebruik van grondstoffen of 
recycling van kritieke grondstoffen tot 
stand kunnen worden gebracht; is eveneens 
krachtig voorstander van soortgelijk 
bilateraal overleg over relevante 
grondstoffenproblemen met ontluikende 
economieën zoals Brazilië; verzoekt de 
Commissie de grondstoffenproblematiek 
op soortgelijke wijze te benaderen in haar 
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Europese nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 251
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 
noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China 
proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

28. maakt zich zorgen over het feit dat er 
geen strategie voor samenwerking of zelfs 
maar mededinging met China is 
uitgestippeld; onderstreept de noodzaak 
van een technologiedialoog met China; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken op 
welke wijze met China proefprojecten op 
het gebied van duurzame mijnbouw, 
vervanging of recycling van kritieke 
grondstoffen tot stand kunnen worden 
gebracht; verzoekt de Commissie om een 
beoordeling van de milieugevolgen van uit 
China ingevoerde grondstoffen, met name 
zeldzame aardelementen met inbegrip van 
eindproducten waarin deze zijn verwerkt;

Or. en

Amendement 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 
noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China

28. maakt zich zorgen over het feit dat er 
geen strategie voor samenwerking met 
China en andere belangrijke 
internationale marktpartijen is 
uitgestippeld; onderstreept de noodzaak 
van een technologiedialoog met China; 
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proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

verzoekt de Commissie te onderzoeken op 
welke wijze met belangrijke 
internationale marktpartijen
proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 253
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 
noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China 
proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

28. maakt zich zorgen over het feit dat er 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld, dit levert problemen 
op daar China een groot deel van 
degrondstoffenmarkt beheerst;
onderstreept de noodzaak van een 
technologiedialoog met China; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken op welke wijze 
met China proefprojecten op het gebied 
van duurzame mijnbouw, vervanging of 
recycling van kritieke grondstoffen tot 
stand kunnen worden gebracht;

Or. en

Amendement 254
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
geen strategie voor samenwerking met 
China is uitgestippeld; onderstreept de 
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noodzaak van een technologiedialoog met 
China; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke wijze met China 
proefprojecten op het gebied van duurzame 
mijnbouw, vervanging of recycling van 
kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

noodzaak van een technologiedialoog met 
China; wijst op het belang van adequate 
sturing en regelgeving en verzoekt de 
Commissie te onderzoeken op welke wijze 
met China proefprojecten op het gebied 
van duurzame mijnbouw, vervanging of 
recycling van kritieke grondstoffen tot 
stand kunnen worden gebracht;

Or. en

Amendement 255
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst er andermaal op dat China 
beschikt over een geslaagde lange-
termijnstrategie inzake zeldzame 
aardelementen, waarin een verticale opzet 
van zijn industrie van zeldzame 
aardelementen wordt gekoppeld aan 
intensief O&O, en die reeds een 
mededingingsvoordeel van betekenis heeft 
verwezenlijkt op het gebied van raffinage 
van ertsen van zeldzame aardelementen 
en de productie van legeringen en 
eindproducten, terwijl de industrie in de 
EU geen toegang heeft tot zeldzame 
aardelementen in grondstofvorm en niet 
beschikt over de industriële en 
wetenschappelijke kennis voor de 
verwerking ervan; voorts heeft China 
uitvoerbeperkingen en vervoersheffingen 
op zeldzame aardelementen ingevoerd, 
waardoor de situatie in verband met 
levering aan de EU steeds nijpender 
wordt; wijst er in dit verband op dat de EU 
de moet onderzoeken of er wellicht 
vervangende (niet-Chinese) bronnen van 
zeldzame aardelementen kunnen worden 
aangeboord;
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Or. en

Amendement 256
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. acht het beleid dat wordt gevoerd 
in het kader van het strategisch 
partnerschap tussen de EU en de 
Russische Federatie essentieel voor de 
verbetering van het 
grondstoffenevenwicht in de 
gemeenschappelijke markt in ruil voor 
samenwerking bij de modernisering van 
het partnerland;

Or. pl

Amendement 257
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. spreekt zich krachtig uit tegen het 
protectionistische beleid van de 
grondstoffenrijke landen en verzoekt de 
Commissie op WTO-, G20- en OESO-
niveau doorslaggevende maatregelen te 
nemen tegen protectionisme;

Or. en

Amendement 258
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat in de 
grondstoffenstrategie van de EU de 
verschillen dienen door te klinken tussen 
ontwikkelde en grote opkomende 
economieën enerzijds en minst 
ontwikkelde landen anderzijds;

Or. en

Amendement 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt
ontwikkelingsbeleid niet als een
instrument van een 
grondstoffendiplomatie; is het ermee eens 
dat handelsakkoorden over de nodige 
flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; benadrukt dat
ontwikkelingsbeleid geen instrument is van 
een grondstoffendiplomatie; is het ermee 
eens dat handelsakkoorden over de nodige 
flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is van oordeel dat de 
grondstoffensoevereiniteit van landen moet 
worden gerespecteerd, en verzoekt de 
Commissie in dit verband haar verzet 
tegen uitvoerheffingen in 
ontwikkelingslanden in evenwicht te 
brengen door een gedifferentieerde 
benadering toe te passen, waarin rekening 
wordt gehouden met de uiteenlopende 
situatie per land, zodat 
ontwikkelingsdoelen en industrialisatie 
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van ontwikkelingslanden niet in gevaar 
worden gebracht; wijst erop dat vrije en 
eerlijke handel van cruciaal belang is 
voor de ontwikkeling van de mondiale 
grondstoffensector en voor de 
totstandbrenging van welvaart in alle 
maatschappijen;

Or. en

Amendement 260
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een 
instrument van een 
grondstoffendiplomatie; is het ermee eens 
dat handelsakkoorden over de nodige 
flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; is het ermee 
eens dat handelsakkoorden over de nodige 
flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;
niettemin moet de EU per geval bezien of 
autonome preferenties ten aanzien van 
landen die met betrekking tot 
grondstoffen ten onrechte beperkende 
handels- en investeringsmaatregelen 
toepassen, kunnen worden beperkt;

Or. en

Amendement 261
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een instrument 
van een grondstoffendiplomatie; is het 
ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; is van mening 
dat het ontwikkelingsbeleid het Europese 
grondstoffenbeleid in belangrijke mate 
kan steunen; beschouwt het echter niet als 
een instrument van een 
grondstoffendiplomatie; is het ermee eens 
dat handelsakkoorden over de nodige 
flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

Or. en

Amendement 262
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een instrument 
van een grondstoffendiplomatie; is het 
ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een instrument 
van een grondstoffendiplomatie; is het 
ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
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aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd; stelt 
vast dat inkomsten uit grondstoffen een 
belangrijke rol kunnen spelen door minst-
ontwikkelde landen in staat te stellen de 
Millennium-ontwikkelingsdoelen te 
verwezenlijken; 

Or. en

Amendement 263
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een instrument 
van een grondstoffendiplomatie; is het 
ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een instrument 
van een grondstoffendiplomatie; is het 
ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
samenhang tussen ontwikkelingsbeleid en 
grondstoffenbeleid;

Or. en
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Amendement 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid niet als een instrument 
van een grondstoffendiplomatie; is het 
ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid 
landen kan helpen hun rijkdom aan 
grondstoffen te gebruiken voor duurzame 
en inclusieve groei, onder andere door het 
verbeteren van governance en het 
vergroten van transparantie; beschouwt 
ontwikkelingsbeleid als een instrument van 
een grondstoffendiplomatie; is het ermee 
eens dat handelsakkoorden over de nodige 
flexibiliteit moeten beschikken om 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
aanbrengen van verbindingen tussen de 
winningsindustrieën en het plaatselijke 
bedrijfsleven; is in dit verband van oordeel 
dat de grondstoffensoevereiniteit van 
landen moet worden gerespecteerd;

Or. en

Amendement 265
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. de zeggenschap van de lidstaten 
over grondstoffen en hun uitgebreide rol 
bij het vormgeven aan het 
grondstoffenbeleid van de EU, dat 
afhankelijk is van tal van 
milieutechnische, met de bodem verband 
houdende en geologische beperkingen, 
alsook door plaatselijke gebruiken, moet 
worden geruggensteund door een grotere 
bijdrage uit de overheidsfinanciën bij 
voorbeeld pensioenfondsen, aan 
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investeringen in initiatieven die gericht 
zijn op het verkrijgen van primaire en 
gerecyclede materialen;

Or. pl

Amendement 266
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit;

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit; is 
van mening dat een grondstoffenstrategie 
van de EU moet stroken met de als 
belangrijkste doel gestelde uitroeiing van 
armoede en met de beleidssamenhang 
zoals verankerd in artikel 208 van het 
Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 267
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit;

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit op 
nationaal niveau en tussen plaatselijke 
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gemeenschappen;

Or. en

Amendement 268
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit;

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit op 
nationaal en plaatselijk niveau;

Or. en

Amendement 269
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit;

30. verzoekt de Commissie 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
oplossen van de informatieasymmetrie bij 
het voeren van onderhandelingen over 
grondstoffen- en mijnbouwcontracten door 
middel van het opbouwen van capaciteit en 
de overdracht van technische kennis;

Or. en

Amendement 270
Reinhard Bütikofer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt EU-
ondernemingen een passende gedragscode 
te ontwikkelen voor activiteiten in derde 
landen; verzoekt de Commissie zich aan te 
sluiten bij de Amerikaanse Dodd-Frankwet
betreffende conflictmineralen; steunt het 
transparantie-initiatief voor de extractie-
industrie (EITI); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan EU-
financiering, bijvoorbeeld via de EIB,
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; spreekt in dit verband zijn 
waardering uit voor de positieve bijdragen 
die worden geleverd door het Global 
Compact van de VN; verzoekt
EU-ondernemingen een passende 
gedragscode te ontwikkelen voor 
activiteiten in derde landen; verzoekt de 
Commissie maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat Europese bedrijven 
die in derde landen delfstoffen winnen 
sociale, milieu- en arbeidsnormen 
handhaven: verzoekt de Commissie naar 
het voorbeeld van de Amerikaanse Dodd-
Frankwet met een eigen voorstel te komen 
over verslaglegging per land inzake
conflictmineralen; steunt het transparantie-
initiatief voor de extractie-industrie (EITI)
en het mondiaal netwerk Publiceer wat je 
betaalt (PWJB); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan
EU-financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen; verzoekt de 
EIB regelmatig een analyse te maken van 
de gevolgen die haar leningsactiviteiten 
naar verwachting zullen hebben op de 
winningsindustrie;

Or. en
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Amendement 271
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt EU-
ondernemingen een passende gedragscode 
te ontwikkelen voor activiteiten in derde 
landen; verzoekt de Commissie zich aan te 
sluiten bij de Amerikaanse Dodd-Frankwet 
betreffende conflictmineralen; steunt het 
transparantie-initiatief voor de extractie-
industrie (EITI); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan EU-
financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt 
EU-ondernemingen een passende 
gedragscode te ontwikkelen voor 
activiteiten in derde landen; verzoekt de 
Commissie het voorbeeld te volgen van de 
Amerikaanse Dodd-Frankwet door 
winningsondernemingen wettelijk te 
verplichten de inkomstenbetalingen die zij 
verrichten aan gastlanden voor ieder 
project waarin zij investeren in ieder land 
waar zij actief zijn te publiceren, en te 
overwegen een stap verder te gaan dan de 
Dodd-Frank-voorschriften door andere 
economische sectoren en andere soorten 
gegevens, zoals winsten en verkoopcijfers, 
op te nemen; verzoekt de Commissie 
voorschriften op te stellen die lijken op die 
in de Dodd-Frank-wet, over de herkomst 
van conflictmineralen uit bij voorbeeld de 
DRC; steunt het transparantie-initiatief 
voor de extractie-industrie (EITI); is van 
oordeel dat deze normen in het bijzonder 
moeten worden toegepast op projecten 
waaraan EU-financiering, bijvoorbeeld via 
de EIB, wordt toegekend; verzoekt de 
Commissie in dit verband het gebruik van 
de zogenaamde 'fingerprinting'-technologie 
en van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

Or. en
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Amendement 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt EU-
ondernemingen een passende gedragscode 
te ontwikkelen voor activiteiten in derde 
landen; verzoekt de Commissie zich aan te 
sluiten bij de Amerikaanse Dodd-Frankwet 
betreffende conflictmineralen; steunt het 
transparantie-initiatief voor de extractie-
industrie (EITI); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan EU-
financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt 
EU-ondernemingen een passende 
gedragscode te ontwikkelen voor 
activiteiten in derde landen en aan hun 
werkzaamheden de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen en 
ISO 26000 ten grondslag te leggen;
verzoekt de Commissie zich aan te sluiten 
bij de geest van de Amerikaanse Dodd-
Frankwet betreffende conflictmineralen en 
verzoekt haar met klem een 
wetgevingsvoorstel in te dienen; steunt het 
transparantie-initiatief voor de extractie-
industrie (EITI); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan 
EU-financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

Or. en

Amendement 273
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31



PE462.883v01-00 66/71 AM\864926NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt EU-
ondernemingen een passende gedragscode 
te ontwikkelen voor activiteiten in derde 
landen; verzoekt de Commissie zich aan te 
sluiten bij de Amerikaanse Dodd-Frankwet 
betreffende conflictmineralen; steunt het 
transparantie-initiatief voor de extractie-
industrie (EITI); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan EU-
financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt 
EU-ondernemingen een passende 
gedragscode te ontwikkelen voor 
activiteiten in derde landen; verzoekt de 
Commissie zich aan te sluiten bij de 
Amerikaanse Dodd-Frankwet betreffende 
conflictmineralen; steunt het transparantie-
initiatief voor de extractie-industrie (EITI); 
is van oordeel dat deze normen in het 
bijzonder moeten worden toegepast op 
projecten waaraan EU-financiering, 
bijvoorbeeld via de EIB, wordt toegekend; 
dringt er bij de EU op aan na te gaan hoe 
de invoer van onwettig verhandelde of 
gewonnen delfstoffen kan worden 
voorkomen; verzoekt de Commissie in dit 
verband het gebruik van de zogenaamde 
'fingerprinting'-technologie en van 
proefprojecten op basis van de ervaringen 
die met de 'coltan'-vingerafdruk zijn 
opgedaan, te bevorderen;

Or. en

Amendement 274
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt EU-

31. onderstreept de rol die sociaal 
verantwoord ondernemen speelt bij het in 
acht nemen van hoge milieu-, sociale en 
arbeidsnormen in derde landen en het 
toepassen van de best beschikbare 
technologieën; verzoekt 
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ondernemingen een passende gedragscode 
te ontwikkelen voor activiteiten in derde 
landen; verzoekt de Commissie zich aan te 
sluiten bij de Amerikaanse Dodd-Frankwet 
betreffende conflictmineralen; steunt het 
transparantie-initiatief voor de extractie-
industrie (EITI); is van oordeel dat deze 
normen in het bijzonder moeten worden 
toegepast op projecten waaraan EU-
financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie 
in dit verband het gebruik van de 
zogenaamde 'fingerprinting'-technologie en 
van proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

EU-ondernemingen een passende 
gedragscode te ontwikkelen voor 
activiteiten in derde landen; verzoekt de 
Commissie zich aan te sluiten bij de 
Amerikaanse Dodd-Frankwet betreffende 
conflictmineralen; steunt het transparantie-
initiatief voor de extractie-industrie (EITI); 
is van oordeel dat deze normen in het 
bijzonder moeten worden toegepast op 
projecten waaraan EU-financiering, 
bijvoorbeeld via de EIB, wordt toegekend; 
verzoekt de Commissie in dit verband het 
gebruik van de zogenaamde 
'fingerprinting'-technologie te onderzoeken 
en proefprojecten op basis van de 
ervaringen die met de 'coltan'-vingerafdruk 
zijn opgedaan, te bevorderen;

Or. en

Amendement 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
wijst erop dat discussie over eerlijke en 
duurzame toegang tot grondstoffen in het 
kader van de G20 nodig blijft om een 
gezamenlijk uitzicht te ontwikkelen op 
vrijhandel in grondstoffen; steunt de 
participatie van niet-OESO-landen in deze 
gesprekken; dringt aan op een strategische 
samenwerking tussen de EU, de VS en 
Japan ten aanzien van kritieke grondstoffen
om een "mondiale grondstoffen-
waarneming" op te zetten door het 
uitwisselen van vraag- en aanbodgegevens, 
gemeenschappelijke ramingen, het 
uitwisselen van goede praktijken, het 
analyseren van bevoorradingsketens, 
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een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

onderzoek naar de mogelijkheden voor het 
aanleggen van gemeenschappelijke 
strategische voorraden en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

Or. en

Amendement 276
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI), dit zou ten goede komen aan 
industriesectoren zoals lucht- en 
ruimtevaart, de automobielindustrie, 
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chemische en bouwbedrijven, en de 
sectoren apparatuur en machines;

Or. en

Amendement 277
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
verzoekt de Commissie de werkzaamheden 
te bevorderen die de OESO verricht naar 
de gevolgen van uitvoerbeperkingen en 
hun gebruik als beleidsinstrument; steunt 
de participatie van niet-OESO-landen in 
deze gesprekken; dringt aan op een 
strategische samenwerking tussen de EU, 
de VS en Japan ten aanzien van kritieke 
grondstoffen, en met name ten aanzien van 
het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

Or. en
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Amendement 278
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI) en te bezien of een internationale 
overeenkomst inzake metalen een nuttig 
instrument zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 279
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 

32. is verheugd over het werk dat in de 
OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van 
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grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

grondstoffen en duurzaamheid is verricht; 
steunt de participatie van niet-OESO-
landen in deze gesprekken; dringt aan op 
een strategische samenwerking tussen de 
EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten 
aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke 
ramingen, het uitwisselen van goede 
praktijken, technische kennis en 
octrooien, het analyseren van 
bevoorradingsketens, onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke strategische voorraden 
en het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke O&O-projecten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
een internationaal initiatief met betrekking 
tot statistieken over kritieke grondstoffen 
kan worden gelanceerd naar het voorbeeld 
van het Joint Organisations Data Initiative 
(JODI);

Or. en


